Stadgar för Seniorvärlden ideell förening
Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 11 april 2019
§ 1.

Föreningens namn
Föreningens namn är Seniorvärlden ideell förening.

§ 2.

Föreningens tillhörighet
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 3.

Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål:
§

att vara ett forum som driver tvärsektoriella frågeställningar på temat
åldrandet utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, hälsoaspekter
och innovation.

Föreningen verksamhet syftar till:
§
§
§
§
§
§
§

§

§
§

att vara en plattform och ett forum för främjande av social hållbarhet,
ökad gemenskap och minskad ensamhet i samhället.
att verka för ett gott samarbete mellan aktörer som verkar för föreningens
ändamål både inom offentlig och privat regi.
att bevaka att föreningens ändamål beaktas i samhällsutveckling och
stadsbyggnad
att bilda opinion för föreningens ändamål, motverka stigmatiseringen av
seniorboende och vidga marknaden för seniorbostäder
att understödja forskning i frågor om seniorers boende, hälsa och
livsmening
att tjäna som remissorgan för stat, landsting och kommuner i frågor som
faller inom föreningens ändamål
att samarbeta med andra nationella och internationella organisationer för
befrämjande av som sammanfaller med föreningen ändamål eller gränsar
till denna.
att främja ett kontinuerligt och ömsesidigt utbyte av erfarenheter mellan
medlemmarna inbördes och mellan föreningen och besläktade föreningar i
Sverige och utlandet.
att tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till andra
organisationer och organ.
att aktivt verka för ett tvärsektoriellt tänkande för att bidra till en
helhetssyn på livet som senior
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§ 4.
§ 4.1

Föreningens organ
Föreningens beslutande organ.
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.

§ 4.2

Föreningens firma.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller två styrelseledamöter i förening.
Styrelsen kan besluta om att delegera firmateckningen.

§ 4.3

Föreningens styrelsesammansättning.
Föreningens styrelse skall bestå av minst tre och högst elva ordinarie ledamöter,
en och högst fem suppleanter. I kretsen av ledamöter skall ordförande och vice
ordförande utses.

§ 4.4

Val till styrelsen.
Styrelsen väljs av årsmötet. Mandatperioden för ordföranden och vice
ordföranden är två år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs för en
mandatperiod om ett år. Ordförande väljs ojämna år och vice ordförande jämna
år.
Suppleant inträder som tjänstgörande då ledamot ej är närvarande. Suppleanternas inträdesordning skall fastställas av årsmötet.

§ 4.5

Styrelsens säte.
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 4.6

Styrelsens behörighet och åligganden.
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden, såvitt inte
annat framgår av dessa stadgar.
Styrelsen ansvarar för:
§
§
§
§
§
§
§
§

§

att verkställa av föreningsstämman fattade beslut
att handha föreningens ekonomiska angelägenheter
att utse föreningens funktionärer samt fastställa instruktioner för dessa
att utarbeta en budget, innefattande intäkter och kostnader samt
förslag till verksamhetsplanering och presentera den på årsmötet
att till årsstämman avge årsredovisning för senaste räkenskapsår
att verka för föreningens ändamål och verksamhet i enlighet med
föreningens allmänna målsättning
att besluta om disciplinär åtgärd eller uteslutning
att å föreningens vägnar avge yttranden i av myndigheter remitterade
ärenden. Denna uppgift kan delegeras till av styrelsen utsedd
funktionär.
att om den så finner lämpligt utse generalsekreterare
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§ 4.7

Styrelsen sammanträden.
Styrelsen sammanträder när ordförande så finner erforderligt eller minst tre
ledamöter av styrelsen begär det.
Kallelse med föredragningslista skall i god tid före sammanträde tillställas
ledamöter. Ledamot är skyldig att omedelbart anmäla förfall.
Styrelsens ledamöter är inte berättigade till annan ersättning än för sina
reseutgifter enligt av styrelsen fastställda grunder.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår.
Styrelsens sammanträden ska protokollföras.

§ 4.8

Val av valberedning.
Valberedning väljs på årsstämma för en mandatperiod om ett år.
Valberedning skall bestå av tre ledamöter.

§ 4.9

Styrelsens beslutsförhet.
Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den
mening ordföranden biträder; dock sker vid personval avgörande genom
lottning.
Omröstning inom styrelsen sker öppet.
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

§ 5.
§ 5.1

Medlemskap
Kvalifikationer och inträdesvillkor.
Alla som främjar föreningens ändamål och verksamhet är välkomna som
medlemmar. Medlemmar skall ha ett engagemang i social hållbarhet för en
äldre målgrupp och förbinder sig att följa av föreningen fastslagna krav.

§ 5.2

Beslut om inträde.
Ansökan om inträde i föreningen prövas och beslutas av styrelsen eller på
delegation av generalsekreteraren. Beslut om inträde skall utan dröjsmål
meddelas både sökanden och föreningens medlemmar.

§ 5.3

Rösträtt och representation.
På föreningens stämma representeras varje medlem med en röst. Endast
medlem som fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen, bland annat med
avsikt på betalning av medlemsavgift, har rösträtt.
Högst två representanter per medlem får närvara vid föreningens möten såvida
ej styrelsen medger annat.
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§ 5.4

Associerad medlem, medlem och partner.

§ 5.4.1

Associerad medlem.
En organisation eller fysisk person som inte formellt sett främjar föreningens
ändamål och verksamhet men som vill understödja denna, är välkommen som
associerad medlem
Associerade medlemmar äger inte rösträtt vid föreningens möten, men har
närvarorätt för en representant såvida ej styrelsen medger annat.

§ 5.4.2

Medlem.
En organisation eller fysisk person som främjar föreningens ändamål och
verksamhet är välkommen som medlem

§ 5.4.3

Partner.
En medlem som tagit ett större ekonomiskt åtagande i att understödja
föreningen.

§ 6.
§ 6.1

Kansli, räkenskaper och revision
Kansli.
Föreningens dagliga arbete, ekonomi och planering av aktiviteter sköts av ett
kansli bestående av arvoderad eller anställd personal
Styrelsen beslutar om hur föreningens kansli skall bedrivas. Styrelsen beslutar
även om arvoden till personal och kanslifunktionens övriga kostnader.
Om styrelsen utsett generalsekreterare så leds kansliet av denne.

§ 6.2

Räkenskaper.
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
Styrelsens årsredovisning skall senast den 31 mars överlämnats till föreningens
revisor.

§ 6.3

Revision.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av
revisor som utsetts på årsstämman. För revisor utses suppleant.
Revision skall senast den 31 maj avge berättelse över sin granskning.
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§ 7.
§ 7.1

Årsstämma och extra stämma
Årsstämma.
Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter
utövas på stämma. Varje medlem har en röst.
Årligen hålls under tiden 1 april – 30 juni på dag, som styrelsen bestämmer, en
ordinarie stämma, benämnd årsstämma.

§ 7.2

Extra stämma.
För behandling av visst ärende skall extra stämma hållas, när styrelsen finner
erforderligt eller då det skriftligen med angivande av anledning begärs av minst
fem medlemmar. I ärende, som skall behandlas på sådan stämma, skall
styrelsen avge utlåtande.
Härutöver sammanträder föreningen på styrelsens kallelse då styrelsen finner
anledning härtill med kallelsetid om minst en vecka.

§ 7.3

Kallelser.
Skriftlig kallelse till stämma och föredragningslista uttagande de ärenden som
skall behandlas på stämman skall utsändas till medlemmarna, beträffande
årsstämma senast två veckor och beträffande extra stämma senast en vecka
före stämman. I kallelsen till extra stämma skall anges det ärende som föranlett
stämmans sammankallande.
Medlem som önskar få ärende behandlat på årsstämma skall senast två
månader i förväg till styrelsen skriftligen anmäla detta.

§ 7.4

Obligatoriska ärenden på årsstämma.
Ärende, som inte varit upptaget på föredragningslistan, får ej tas upp till
avgörande av stämman. Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

val av mötesordförande
godkännande av dagordning
upprättande av röstlängd
val av stämmosekreterare
val av två justeringsmän, tillika rösträknare
frågan om stämmans behöriga utlysning
behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
behandling av styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsåret
revisorernas berättelse för samma tid
fråga om balansräkningens fastställande
fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
beslut om budgeten för innevarande räkenskapsåret
beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår
beslut om serviceavgift för nästkommande verksamhetsår
val av styrelseordförande
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

val av vice styrelseordförande
fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
val av styrelseledamöter och suppleanter med inträdesordning
val av valberedning
val av revisor och revisorssuppleant
övriga val
behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämman eller
enskild ledamot föreslagit till behandling
23. motioner, förslag och övriga frågor:
a) motioner skall, för att tas upp på årsmötet, vara styrelsen
tillhanda senast en månad innan mötet
§ 7.5

Ärende vid extra stämma.
På extra stämma får endast ärende som varit upptaget i kallelse till stämman tas
upp till avgörande.

§ 7.6

Plats och tillvägagångsätt för stämmans hållande.
Stämman hålls på den ort som styrelsen bestämmer.
Förhandlingarna leds av föreningens ordförande eller vid förfall för denne, vice
ordföranden. Kan ingendera av dem närvara, väljer stämman en ordförande
efter röstlängd upprättats.
Protokollet justeras av ordförande och två medlemsrepresentanter.
Vid stämma har varje medlem en röst.
Anställda på föreningens kansli och av styrelsen utsedda funktionärer äger
närvarorätt vid föreningens stämma.

§ 7.7

Omröstning.
Omröstning sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning skall äga rum,
om någon begär det. Beslut fattas, där dessa stadgar inte bestämmer
annorlunda, med enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, dock sker vid
personval avgörande genom lottning.

§ 8.

Avgifter

§ 8.1

Associerad medlem, medlem och partner ska till Föreningen årligen erlägga den
av Föreningen fastställda medlems- och serviceavgift.

§ 8.2

Erlagda avgifter återbetalas inte.
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§ 9.

Uteslutning
Styrelsen kan besluta om medlems uteslutning ur föreningen.
Vid omröstning om uteslutning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som ordföranden biträder.
Beslut om uteslutning kan ej överklagas.

§ 10.

Utträde
Medlem äger, där styrelsen inte medger undantag, utträda ur föreningen endast
vid utgången av det räkenskapsår, under vilket anmälan om utträde skett, och är
skyldig att erlägga avgifter för hela detta år.
Medlem, som underlåtit att erlägga gällande avgifter, anses ha utträtt ur
föreningen.

§ 11.

Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av föreningen är inte giltigt,
såvida inte beslutet fattas vid två på varandra följande stämmor, därav minst en
årsstämma, och vid den stämman, som hålls sist, biträtts av minst två tredjedelar av
de röstande.
Den andra stämman ska hållas minst en, högst tre månader efter den första.
Kallelse till sista stämman får ej ske, innan första stämman hållits.

§ 12.

Föreningens upplösning
Om föreningen upplöses, vilket måste ske om antalet medlemmar understiger fyra,
skall styrelsen besluta om att överföra föreningens tillgångar till stiftelse eller
verksamhet, vars syften överensstämmer med Seniorvärlden ideell förenings.

§ 13.

Tvist
Tvist kring dessa stadgar handläggs enligt lagen om skiljemän i svensk domstol.
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